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Es talla o no es talla? 

 
Objectius  
 

• Identificar, en materials de la vida quotidiana, diferents tipus  de 
mescles - heterogènies, col·loides i solucions-.  

• Observar similituds i diferències en el comportament experimental i 
interpretar-les a partir del model construït. 

• Construir/aplicar un model senzill per a les dispersió líquid-líquid o 
emulsions i diferenciar a nivell experimental i de model entre 
emulsions d’oli en aigua (O/W) i d’aigua en oli (W/O).   

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 

• Identificació de regularitats i diferències de comportament de 
productes diversos en base  a la seva estructura i propietats 

• Aplicació de procediments utilitzant amb cura els materials 
• Enregistrament i interpretació de dades 
 

Alumnat a qui va dirigida 
• Primer ESO 
• L’activitat està dissenyada per utilitzar material de laboratori.  El 

material de laboratori, excepte l’agitador magnètic, es pot substituir 
fàcilment per material casolà i es pot proposar als alumnes que la 
facin a casa utilitzant un recipient de base ample i un altre de base 
estreta. 

 
Recursos emprats 

• Agitador magnètic i imant 
• Batedora elèctrica 
• Vasos  de precipitats d’ 1L i de  ½ L (aquest, preferentment allargat) 
• proveta de 100 mL 
• ous (1 per a cada experiment) 
• oli (120 mL per a cada experiment) 

 
Temporització 
 
La durada és d’una classe d’una hora, inclosa la resposta a les preguntes i 
explicacions després de l’activitat experimental. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
És tracta d’una activitat que proposa seguir amb cura un protocol de 
laboratori i observar i anotar els resultats obtinguts.  
L’objectiu de l’activitat és elaborar conjuntament amb l’alumnat un model 
explicatiu per als sistemes dispersos, i en concret per a les emulsions. 
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Per al treball al laboratori és recomanable disposar de l’agitador magnètic, 
altrament, pot ser més indicat realitzar-ho a casa per aprofitar la maionesa 
elaborada. 
 
L’activitat permet treballar el control de variables en la realització d’un 
experiment. L’intent de preparació de la maionesa seguint diversos 
procediments (modificant variables) i la cerca d’explicacions als fenòmens 
observats són un context apropiat per a l’elaboració conjunta d’un model 
explicatiu senzill per als sistemes dispersos. 
 
L’aspecte clau que determina si es forma una emulsió d’oli en aigua 
(maionesa) o una emulsió d’aigua en oli (maionesa tallada), és la proporció 
inicial d’aigua i oli en la fase que s’agita. 
En el cas de l’agitador magnètic el punt d’agitació és just al fons del 
recipient i, per tant,  si es posa l’oli primer, sempre s’agita una mescla amb 
proporció inicial favorable a l’aigua. 
En el cas de la batedora, l’agitació no es tan arran del fons i, per tant, si el 
recipient és ample i l’oli no s’hi afegeix de mica en mica, la mescla que 
s’agita conté una part important d’oli, per la qual cosa, es forma una 
emulsió d’aigua en oli, és a dir, la maionesa es talla. 
 
Gestió del laboratori. 
Es proposa el treball en grups de 4 alumnes que realitzin dos a dos diferents 
experiments, uns amb el vas de precipitats gran i els altres amb el vas de 
precipitats més petit i que recullin i posin en comú els resultats del grup.  
Cal una posada en comú a nivell classe per recollir els resultats dels 
experiments i per discutir/construir el model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de representacions d’emulsions aigua en oli (esquerra) i oli en aigua (dreta) 
http://www.telefonica.net/web2/cienciaconbuengusto/Protocolos/LA%20MAYONESA.pdf
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Els alumnes han de treballar amb cura i seguir correctament el guió. 
L’experiment amb la batedora el pot dur a terme el professorat de manera 
demostrativa, ja que possiblement no es disposi de batedores a l’aula. 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat. 
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